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Aktuálne, spoľahlivo, nezávisle.
Masové protesty v Európe
Po včerajšom rokovaní Rady EÚ, pri ktorom omylom odsúhlasili
zákaz fajčiť pre všetkých občanov, v 23 štátoch vypukli masové
protesty! Občania v protestoch vyjadrujú názory, že im
Európska únia nebude diktovať či budú fajčiť, alebo nie. Davy
ľudí v Českej republike požadujú okamžité odstúpenie svojej
ministerky, ktorá podporila viaceré pozmeňovacie návrhy. V
Taliansku a Španielsku protestujúce davy nanosili balíky slamy
do centier viacerých miest, ktoré potom podpálili ako symbol
cigaretového dymu. Na Slovensku sa zišiel protestujúci dav pred
parlamentom a kritizoval postup Rady a Komisie za to, že sa
zaoberajú tabakovými produktmi, pričom mnohí z nich sami
fajčia. Britská verejná mienka zastáva slobodný trh a zákaz
prímesí a rôznych ochutení považuje za zásah do základného
piliera európskej integrácie. Násilné protesty pri ktorých
vyčíňajúci dav rozbil niekoľko výkladov a podpálil pár smetných
košov sa odohrali vo Francúzsku, v ktorom dav kritizoval
samotnú Komisiu za to, že vôbec zasahuje do politík, ktoré by
mali zostať výlučne v kompetencii štátu.

Prohlášení
Európsky reportér čelí bezprecedentnímu
nátlaku na svoji nezávislost. Na půdě
modelového zasedání se objevily snahy
zdiskreditovat naši práci, proti kterým se
redakce důrazně ohrazuje. Náš časopis ctí
zásady novinářské etiky, chrání své zdroje
a za svými zjištěními si stojí. Stýkání se
s ministry, poslanci či dalšími politickými
aktéry patří mezi každodenní náplň
novinářské práce a umožňuje nám
přinášet čtenářům aktuální a nezávislé
informace.
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Redakce Európského reportéra připravuje nové vydání
navzdory snahám o diskreditaci časopisu.

„Občania ma nezaujímajú“
– ministerka Veľkej Británie
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Aktuálně z jednacích sálů

Presvedčí holandský minister
svojho kolegu z Poľska, aby
zmenil
svoje
stanovisko
k pozmeňovacím návrhom?

Ministri odmietli znenie týkajúce sa
roamingu,
ktoré
vypracoval
Parlament.

Poslanci dnes riešili pozmeňovacie
návrhy, ktoré im vrátila Rada.

citát dne: „Chceme vytvoriť nejaké albumy škodlivých obrázkov“ – Daniel Gurský, poslanec EPP
reakce poslankyně Kundráthové: „Bude to viesť k tomu, že ľudia si budú kupovať krabičky, aby
skompletizovali albumy.“
pokračování z titulní strany:

Stromy zasadíme!
Európsky parlament sa dnes zaoberá
pozmeňovacími
návrhmi
tabakovej
smernice, ktoré odsúhlasila Rada EÚ.
Počas diskusie o možnostiach a ďalších
úpravách sa strhla vášnivá diskusia
predovšetkým ohľadom príbalových
letáčikov. Poslanci sa zaoberali aj
prípadnými ekonomickými dopadmi,
pretože
kto
nahradí
tabakovým
spoločnostiam zvýšené náklady spojené s
potrebnými technologickými úpravami,
ktoré sú nevyhnutné pre vloženie
spomínaných letáčikov do jednotlivých
balení? Europoslankyňa Nová z frakcie
ALDE tiež argumentovala tým, že tieto
letáčiky budú z papiera a papier sa
vyrába zo stromov, takže to bude mať
nezamýšľaný
dopad
na
životné
prostredie. Europoslanec Gurský za
frakciu EPP sa vyjadril, že stromy nie sú
problém, lebo sa dajú vysadiť nové.
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Predsedovia vlád v Dánsku a Fínsku sa vyjadrili, že ich vlády budú hľadať
všetky možné riešenia ako sa vyhnúť implementácii, ak sa na úrovni Rady EÚ
schváli smernica so súčasnými pozmeňovacími návrhmi. V Poľsku a Maďarsku
protesty smerovali k vyjadreniu podpory ich zástupcov počas rokovania v
Rade, keďže konali v súlade s verejnou mienkou týchto štátov a kritizovali
najmä Komisiu za to, že vôbec navrhla takúto smernicu, keďže
bezprecedentným a absolútne necitlivým spôsobom zasahuje do kompetencií
členských štátov. Pri našej otázke na jedného z účastníkov protestov v Poľsku
že prečo protestuje odpovedal protiotázkou či Komisia náhodou nechce
občanom EÚ v budúcnosti prikázať aj to, kedy majú vstávať alebo akú kávu
majú piť po zobudení! Týchto protestov a demonštrácii sa v celej EÚ
zúčastnilo podľa odhadov až 7 miliónov občanov a jedná sa o najväčšie
protesty od 50-rokov 20. storočia, kedy sa začal príbeh európskej integrácie!
Mnohí z protestujúcich prekvapivo neboli fajčiari, ale takýmto spôsobom
vyjadrovali podporu a solidaritu fajčiarom. V členských štátoch ako Cyprus
nepokoje síce nevypukli, ale verejná mienka je tiež naladená proti smernici.
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Štáty sú v otázke roamingu rozdelené
Nariadenie o postupnom zrušení roamingu, ktorému vďaka svojej atraktivite
pre občanov väčšina analytikov a komentátorov predpovedala hladké
prijatie, narazila v Rade ministrov na nečakaný odpor niekoľkých ministrov.
Ukazuje sa, že zrušenie roamingových prirážiek k cenám hlasových,
textových i dátových služieb v zahraničí, nie je až také jednoduché. Medzi
hlavné výhrady niektorých štátov patrí obava, že výpadok v príjmoch budú
telekomunikačné spoločnosti nútené kompenzovať zvýšením koncových cien
domácich služieb. Lobista za BEREC pri svojom vystúpení v Rade zdôraznil
i to, že nerovnomerné rozloženie ziskov i strát spôsobených týmto
opatrením kopíruje delenie na centrum a tzv. perifériu EÚ, a tak môže
teoreticky prispieť ku konfliktom v rámci EÚ a ohroziť samotnú Európsku
myšlienku.
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